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ДОПОВНЕННЯ № 1
до ГалузевоУ угоди ыхж Министерством шфраструктури Украши,
Федеращею роботодавщв транспорту Украши \ Спшьним
представницьким органом профсшлок у сфер! морського транспорту
на 2013-2015 роки

На тдсташ пункту 1.8 ГалузевоУ угоди м!ж Министерством
шфраструктури Украши, Федеращею роботодавщв транспорту
Украши \ Спшьним представницьким органом профсшлок у сфер!
морського транспорту на 2013-2015 роки (дал! - Галузева угода), а
також ршення спшьноУ робочоУ комгси Мшшфраструктури,
Федераци
роботодавщв
транспорту
Украши
1 Сшльного
представницького органу профсшлок (протокол №1 в!д 19.12.2013),
сторони домовились:
1. Викласти пункт 2.30 ГалузевоУ угоди у наступили редакцп:
«Доводите до Профсшлок у порядку, визначеному
законодавством,
шформащю
шодо
проведения
на
Шдприемствах запланованих реструктуризащУ, приватизащУ,
реоргашзащУ, передач! единих майнових комплексов з
державноУ у комунальну власшсть, в оренду, Кондессю або
спшьну д!ялыпсть, порушення справи про банкрутство,
частковоУ зупинки чи лжвщаца Шдприемств. Забезпечувати
гласность та прозорють при здшсненш цих заходтв.»
2. Викласти пункт 2.35 ГалузевоУ угоди у редакцхУ, запропонованоУ
Спшьним профсшлковим органом профсшлок, а саме:
«3 метою захисту прав та штереав пращвниюв залучати
представншав профсшлок у вщносинах з роботодавцями в
управлшш
шдприемствами,
установами,
организациями,
забезпечувати участь у робот! ком!с!й з реструктуризащУ,
приватизащУ, корпоратизащУ, оренди, концесн або спшьноУ
д1яльност1 об'екпв державноУ власносп, а також представляти
штереси пращвниюв шдприемств-боржнимв в комггет!
кредиторов у ход1 процедури банкрутства.»
3. Викласти пункт 5.27 ГалузевоУ угоди у редакцп, запропонованоУ
Мшсоцполггаки, а саме:

«За результатами атестащо робочих мосць за умовами
пращ вносите пропозици Мшсоцполггаки з питань полшшення
пенс!иного забезпечення Пращвниюв Подприемств, щодо
внесения змш 1 доповнень до Списков № И № 2 виробництв,
робот, професш, посад о показников, заинятють в яких дае право
на пенсию за вжом на пшьгових умовах та Списков виробництв,
робот, цехов, професш \ посад, заинятють пращвников в яких дае
право на щорочно додатков! водпустки за роботу оз шкодливими !
важкими умовами пращ та за особливий характер пращ,
водповщно до постанови Кабинету Мшостров Украши
вод 16.012003 № 36 та постанови Кабонету Мшостров Украши
вод 17.11.1997 № 1290».
4. Викласти пункт 6.15 ГалузевоУ угоди у редакцп, запропонованоУ
Спшьним представницьким органом профсшлок, а саме:
«Забезпечувати безоплатно харчуванням членов екшажов
суден каботажного плавания, транспортного, годрографочного,
службово-допоможного та портового флоту, що знаходяться в
експлуатацп та ремонт!, в тому число в порту приписки або
виплачувати Ум водповодну грошову компенсацию таких
витрат.»
Добово норми витрат на щ щло визначаються колективними
договорами Подприемств.
5. Викласти пункт 8.6. ГалузевоУ угоди у наступнш редакцоо:
«За наявносто письмових заяв пращвников, яко е членами
первинних профспшкових органозащй (первинних профсшлок)
Подприемств, щомосячно \ безоплатно утримувати оз зароботноо
плати та перераховувати на рахунки профспшкових органозащй
членсыа профсполково внески Пращвников водповщно до
укладених колективних договоров чи окремих угод в термши,
визначено цими договорами (угодами), але не позноше 10-ти
банковських днов пгсля виплати зароботноо плати за другу
половину мосяця.
Роботодавцо не мають права затримувати перерахування
зазначених коштов.».
6. Викласти
пункт
9.3.
ГалузевоУ угоди
у редакцоо,
запропонованоУ Мшсоцполггаки, а саме:
«3 метою подальшого розвитку соцоального доалогу проводити
попередш консультацп та переговори при шдготовщ проектов

II

законов Украши, галузевих програм, концепцой, наказов,
розпоряджень та шших нормативно-правових документов з
питань сощально-трудових водносин, яко е предметом цоео
Угоди, зпдно з Додатком № 8 до Угоди «Порядок проведения
социального диалогу» о Додатком № 9 до Угоди «Порядок
проведения консультацш.».
7. Викласти
пункт
9.10 ГалузевоУ угоди у редакцп,
запропонованоУ Мшсоцполотики, а саме:
«3 метою забезпечення реалозацоУ положень щео Угоди
здойснювати систематичиий контроль за и виконанням, а саме
- протягом двох М 1 С Я Ц 1 В т е л я подписания Угоди затвердити 1
обмонятися заходами щодо УУ виконання;
- один раз на повроччя (до 5 числа другого мосяця, що наступае
за звотним перюдом) аналозувати ход виконання Угоди о
обмшюватися
водповодною
шформацоею
для
вжиття
водповодних заходов за формою, що додасться (Додаток 10 до
Угоди);
- щорочно (до 5-го березня наступного року) розглядати стаи
виконання Угоди на засоданш СпшьноУ робочоУ ком оси
представников Сторон.».
8. Викласти окремо пункта Додатку № 10 у редакцоо,
запропонованоУ Спшьним представницьким органом профсшлок, а
саме:
«12 Водпрацьовано всього (людино-годин)
(рядок 4020 Форми № 1-ПВ, квартальиа)
21 Доход (виручка) вод реалозацоУ продукщГ (товаров, робот,
послуг) (тис.грн.)
(ряд. 2000 Форми № 2 «Звот про сукупний доход»)
22 Фонансово результата вод звичайноо дояльносто (тис.грн.)
(ряд. 2190, 2195 Форми № 2 «Звгг про сукупний доход»)
23 Чистий прибуток (тис.грн.)
(ряд. 2350, 2355 Форми № 2 «Звот про сукупний доход»)
24 Сукупний доход (тис.грн.)
(ряд. 2465 Форми № 2 «Звот про сукупний доход»)».
9. Викласти пункт 2 Примоток до Додатку № 1 у редакцоо,
запропонованоУ Спшьним представницьким органом профсшлок, а
саме:

«Для визначення мш*мального розм!ру мюячно'Г тарифноУ ставки
(окладу) по тш чи ш ш ш професи', посад!, необхщно встановлений для
шеУ професи чи посади коефщ'ент помножити на визначений у
колективному договор! Шдприемства розм!р мюячноУ тарифно!
ставки (окладу) роб'тника першого розряду (на шших (допом1жних)
роботах).»
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